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V  sredo, 8. septembra, smo bili 
na ljubljanskem Gospodarskem 

razstavišču priča predstavitvi nove 
estetske inovacije Icoone, ki učin-
kovito gladi gube, pomaga pri od-
pravljanju celulita, nakopičenih ma-
ščobnih blazinic ter pri oblikovanju 
postave. Tiskovno konferenco, ki jo 
je pripravilo podjetje Dakini, je vodi-
la simpatična TV-voditeljica in bodo-
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ča mamica lorella Flego. 
Gost na tiskovni konferenci, pro-

fesor dr. Giorgio Maullo, je slikovito 
predstavil novo znanstveno odkritje, 
mikrovakuolarno strukturo podko-
žnega tkiva. Študija profesorja J. C. 
Guimberteauja je namreč pokazala, 
da kožno tkivo ni sestavljeno iz več-
plastnih enakomerno razporejenih 
lamelarnih prostorčkov, temveč iz 

več milijard tridimenzionalnih in ne-
enakomerno razporejenih različnih 
mikrovakuol, izmed katerih niti dve 
nista enaki. To odkritje omogoča 
nov pristop k teoriji celulita in njego-
vih sestavin ter k boljšemu razume-
vanju pojavov, kot so edemi, fibroze 
in težavnost terapij za zmanjšanje 
celulita ter lokaliziranih maščobnih 
oblog.

sledila je predstavitev patentira-
ne tehnologije Icoone, nove meto-
de mikroalveolarne stimulacije, ki 
pomaga pri odpravljanju celulita, 
lokaliziranih maščob in negi pove-
šene kože. Icoone je namreč edina 
tehnologija na svetu, ki lahko spro-
šča MMAs (multimikroalveolarno 
stimulacijo) s pomočjo negovalnih 
valjčkov z mikrovakuolami. Tako se 
ob vsakem prehodu v kožo sprosti 
kar 1180 mikrostimulacij na vsak 
kvadratni decimeter telesa. Vsak al-
veolarni valjček preko kožnega tkiva 
razširi delovanje z neverjetno na-
tančnostjo na celotno telo, s čimer 
poudari njegovo obliko in volumen 
ter uskladi harmonijo oblin, ob tem 
pa ne poškoduje tkiva. 

  Delovanje tehnologije Icoone je 
nato preizkusila sabina Remar, miss 
universe slovenije 2004 in mane-
kenka. oblečena v poseben tanek 
kombinezon, se je prepustila spre-
tnim rokam strokovnjakinje, ki je s 
posebnimi ročkami izvajala prepro-
ste naravne masažne gibe po vsem 
telesu, obrazu, vratu in dekolteju.

  kako prijetna je terapija Icoone, 
smo se lahko prepričali tudi udele-
ženci tiskovne konference, ki smo 
ugodje in blagodejno delovanje te-
rapije občutili na lastni koži.
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